Liturgie KidsChurch
Gezinsdienst in de Messiaskerk te Wassenaar
10 maart 2019 – 1e zondag van de Lijdenstijd

“Kun jij voor mij zorgen?”
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Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING

allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Stil gebed
Onze Hulp en groet
allen gaan zitten Gebed om ontferming
Louise van Ede speelt “Faded” van Alan Walker
We zingen aansluitend lied 162:1,2,3,4,5,6 In het begin

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de open Bijbel
Uitleg en verkondiging 1, kinderen laten Genesis 1 zien
onder leiding van Carina Lint
We lezen Genesis 2:18-25
We zingen Lied 981:1,2 Zolang er mensen zijn op aarde
Uitleg en verkondiging 2, gesprek
We zingen Lied 981:3,4,5 Zolang er mensen zijn op aarde
Uitleg en verkondiging 3, een berg afval opruimen
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We zingen lied 218:1,2,3,5 Dank U voor deze nieuwe morgen

GEBEDEN EN GAVEN
Collecten
Met meditatief moment.
Kinderen die het leuk vinden om te collecteren mogen meehelpen.
1 Diaconie, Stichting Maaltijd voor een kind; 2 Kerk; 3 ouderenwerk
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
(oecumenische woorden) Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook
wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Lied “Ga maar gerust”, T:Sytze de Vries
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Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie / thee.
Voor de kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of opmerken kunt
u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de ouderling van dienst, in de
hal van de kerk. Of bel 0612171113 of mail naar pieter@interimpredikant.nl
Voorganger, Pieter van Winden, interim-predikant
Ouderling, Ernst Hoek, Hans van Kesteren
Diaken, Jan Dalhuysen, Dirk Jan Pronk
Organist, Cees van Delft
Voorbereiding, alle kinderwoorddienstleiding,
Beamer, Jan Bruinsma
Verwelkoming, Trudymieke van Hilten en Ditte Visscher
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